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REDACTIE 
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities: 
 
6 januari 
3 februari 
3 maart 
31 maart 

12 mei 
9 juni 
14 juli 
1 september 

29 september 
3 november 
8 december 

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd 
kan niet meer worden geplaatst. 
 
Opmaak KSSK 
Dhr. J. van Veldhuizen 
Egidius Blocklaan 24, 
1241 BV  Kortenhoef 
Tel.: 0622 931 319 
Email: janvv@kssk.nl 
 
Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef 
Dhr. F. van Weeghel 
Julianaweg 18 
1241 VW  Kortenhoef 
Tel.: 035 – 656 4239 
Email: vanweeghel@kssk.nl 
 

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’ 
Dhr. J. Hoekstra 
Koninginneweg 74 
1241 CW  Kortenhoef 
Tel.: 035 – 656 1550 
Email: hoekstra@kssk.nl 
 
Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland 
Mw. R. Kleijn 
Harinxmahof 6 
1244 RC  Ankeveen 
Tel.: 035 – 656 2490 
Email: kleijn@kssk.nl 

 
 
De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de  
kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun 
Privacyverklaring.  
Daarom is de redactie niet aansprakelijk. 
 
 

 

ADMINISTRATIE 
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.  
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558  
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef 
 
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met: 
 
Mw. R. Kleijn 
Harinxmahof 6 
1244 RC  Ankeveen 
Tel.: 035 – 656 2490 
Email: kleijn@kssk.nl 
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CONTACTADRESSEN 

 
PROTESTANTSE  
GEMEENTE  
‘DE GRAANKORREL’ 

HERVORMDE  
GEMEENTE  
KORTENHOEF 

HERVORMDE  
GEMEENTE  
’S-GRAVELAND 

Predikant: 
Vacant 
 

Predikant: 
Vacant  

Predikant: 
Vacant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijstand pastoraat: 
Ds. Annemieke 
               Parmentier-Blankert 
Burg. Lambooylaan 19 
1217 LB Hilversum 
Tel.: 06-82368352 
Email:  
predikant@pgdegraankorrel.nl 
 
 

 
Bijstand pastoraat: 
Ds. W.M. Schinkelshoek 
Tel: 06-24294908 
Email: 
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl 
 
 

 
Bijstand pastoraat: 
 
 
 

Scriba: 
Mw. J. de Vries 
Jonkheer Sixhof 9 
1241 CR Kortenhoef 
Tel.: 035 - 656 4921 
Email:  
scriba@pgdegraankorrel.nl  

Scriba: 
Dhr. C.A.M. van der Lelie 
Kortenhoefsedijk 65 
1241 LR Kortenhoef 
Tel.: 035 - 656 2821 
Email: 
augustvanderlelie@hotmail.com 
  

Scriba: 
Mw. J.M. Pranger-Westland 
Harinxmahof 2 
1244 RC  Ankeveen 
Tel.: 035 – 656 3260 
Email: scriba@ 
hervormdegemeentesgravelan
d.nl 
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EREDIENSTEN 
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND 

De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u 
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U 
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of 
downloaden. 
 
 
zondag         11 december  10.00 uur ds. J. Steenkamp, Lunteren 
3e Adventszondag  Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters       
                                                                                   Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats 
      
zondag           18 december  10.00 uur       ds. C. van den Berg, Gouda 
4e Adventszondag                                             Coll: Schuldhulpmaatje /  
                                                                     College van Kerkrentmeesters     
 
zangdienst   18 december  20.00 uur mmv. Edoza én Immanuel olv David Niemeijer 
                                                                                 Orgel Louis van Oostrom 
 
zaterdag         24 december  22.00 uur       ds. G. Frederikze, Nijkerk  
Kerstavond                                                             Coll: st. Kinderen van de Voedselbank / 
m.m.v. Gospelkoor Praise                                               College van Kerkrentmeesters                                                                               
o.l.v. Kees Grobecker                                                                                                                                       
                                                                                        
zondag           25 december  10.00 uur        ds. S. Both, Lopik 
1ste Kerstdag    Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters     
m.m.v. Henk Liberia, trompet      
Na de dienst kinderkerstfeest                                      
    
zaterdag          31 december  19.30 uur    Prop. M. van Schoonhoven, Barneveld 
Oudjaar                                                                   Coll: Diaconie / College  van Kerkrentmeesters     
 
zondag          01 januari  10.30 uur      ds. S. Hovestad-de Jong, Baard 
Nieuwjaar                                                                Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters         
                                                                                         
zondag            08 januari  10.00 uur ds. J. F. Schuitemaker, ’t Harde 
                                                                                    Coll: Diaconie / College van  Kerkrentmeesters        
                                                                                    Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl/
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          HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND EN  
HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF 

 

 
 
 

Deo Volente woensdag 14 december willen wij u van harte uitnodigen om met ons het Kerstfeest te 
vieren in de  

Hervormde Kerk van ’s-Graveland. 
 

Om 15.45 uur is de kerk open en rond 18.30 uur zullen we dit Kerstfeest afsluiten. 
 

Het belooft weer een gezellige middag te worden vol van zang, muziek en mooie woorden.  
 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het is fijn om te weten op hoeveel mensen 

we kunnen rekenen. 

Wilt u dit voor 7 december doorgeven? 

U kunt gehaald en gebracht worden, dit kunt u doorgeven als u zich aanmeldt. 

Aanmelden kunt u (bij voorkeur via de mail) doen bij: 

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl 

06-50575524(na 18:00 uur) 

035-6561981(inspreken mogelijk) 

 

Met een vriendelijke groet! 

Hervormde gemeente `s- Graveland   Hervormde gemeente Kortenhoef 
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND 
 

Meditatie    

Jesaja 40... Israëls verlossing komt! 
                               
Advent 
HET GAAT GOED KOMEN!, het project ook van 
de kindernevendienst! 
Gods liefde voor de mensen. HET GAAT GOED 
KOMEN, dat zijn ook de bemoedigende 
woorden van de profeet Jesaja aan het volk 
Israël in ballingschap. Babel zal het eindstation 
niet zijn, want de heerlijkheid van de Here onze 
God zal zich openbaren. 
En de vreugdebode verheft zijn stem en roept; 
zie hier is uw God. HET GAAT GOED KOMEN! In 
het Oude Testament wordt voortdurend de 
Messias aangekondigd. 
God gaat zijn volk redden en verlossen. De 
Here God ziet naar zijn volk om, zoals Hij ook 
naar alle volkeren en ook naar ons zal omzien. 
Als Koning zal Hij komen, onweerstaanbaar en 
Hij zal als een Herder zijn kudde weiden, en in 
Zijn armen de lammeren vergaderen en in Zijn 
schoot dragen, de zogenden zal Hij zachtkens 
leiden. 
HET GAAT GOED KOMEN! Hij zal zijn volk als 
Koning en als Herder door de woestijn van dit 
leven leiden naar het land van de vaderen, 
naar Israël. 
Zo is de Here God ook tot ons gekomen, in 
Christus Jezus, als Koning en als Herder.  Hij is 
de goede Herder! 
HET GAAT GOED KOMEN en HET ÍS GOED 
GEKOMEN! De hemel is opengegaan, God is tot 
ons gekomen in de Here Jezus, geboren uit de 
maagd Maria, kwetsbaar als een baby, de 
minste onder alle mensen, Hij had geen 
gestalte noch heerlijkheid. 
In de Here Jezus strekt de Here God zijn 
handen naar ons uit en zegt: zie hier ben Ik, Hij 
is Immanuël, God met ons. 
En Gods stem riep: deze is Mijn Geliefde Zoon 
hoort Hem, Hij zal ons als Herder niet laten 
verdwalen. Hij is gekomen voor mensen die 
geen uitweg zien met hun vragen en hun 

zorgen, Hij is erbij in uw eenzaamheid en 
verdriet. 
De Goede Herder gaat met ons mee, vol 
ontferming en zachtmoedigheid.  
De adventsboodschap is ook dat Hij als Lam 
komt en gekomen is. Als een Lam werd Hij ter 
slachting geleid, maar Hij deed Zijn mond niet 
open. En op de Paasmorgen is de overwinning 
behaald. Israëls verlossing is in Jezus ook voor 
ons gekomen. 
Als Koning om te bevrijden, als Herder om te 
weiden, als Lam om onze schuld te verzoenen. 
Zo is Gods belofte heerlijk vervuld. Wij vieren 
advent, en wij kijken uit naar Kerst, het Woord 
is vlees geworden. 
Zijn verzoening is onze verzoening! 
Zijn verlossing is onze verlossing! 
Zijn overwinning is onze overwinning! 
Zijn vrede is onze vrede! 
Zijn liefde is onze liefde! 
De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
Advent: Hij is de komende! 
 
W.K. 
 

Bedankt 

 
Voor al uw betrokkenheid, kaarten en cadeaus 
willen we u enorm bedanken.  Uw hartelijkheid 
heeft ons heel erg goed gedaan en we kijken 
terug op een mooie afscheidsperiode met een 
lach en een traan en op bijzonder fijne jaren in 
uw midden. We zullen u gaan missen. Wie 
weet lopen we elkaar nog wel tegen het lijf 
omdat we hier nog even blijven wonen. 
Hartelijke groet en Gods zegen.  
 
Geert, Machteld, Sara en Casper. 
 

Overleden 

 
Op 30 oktober overleed Bob van den B. in de 
leeftijd van 86 jaar. We kennen hem als een 
van de vaste gezichten in de kerk. Als het even 
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kon was hij in ons midden. Hij hoorde het soms 
niet goed, en zag bijna niks meer, maar hij kon 
de zegen altijd ‘voelen’ zoals hij zelf zei. De 
laatste weken waren tobben en hij verlangde 
naar thuiskomen bij God. U weet waarschijnlijk 
wel dat hij een zeer bewogen leven heeft 
gehad, jaren in jappenkampen gezeten. Maar 
hij had een groot hart voor een ander, tot op 
hoge leeftijd heeft hij stilletjes boodschappen 
bezorgd bij hen die het nodig hadden en zijn 
leven bestond voor een groot deel uit 
vrijwilligerswerk. Hij wordt gemist door zijn 
kinderen en kleinkinderen. Op de uitvaart in 
besloten kring werd er gelezen uit psalm 73:  
Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens 
ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart 
en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn 
bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. 
 

Meeleven 

Zr P.- van H. (’s-Graveland) verblijft in 

Gooizicht. Na een korte opname in het 

ziekenhuis is zij nu weer in Gooizicht om verder 

te revalideren. Er blijkt toch een breuk in haar 

knie te zitten.  

De moeder van Dirk D. (Hilversum) is in de 

afgelopen tijd na een ziekbed overleden. We 

denken aan allen die haar zullen missen, in ons 

midden noemen we Dirk en Gerna, Sanne, Iris 

en Nienke. 

Gerdi van B. (Kortenhoef) is geopereerd aan 

haar voet. Haar wacht een traject van 

revalidatie.  

Marijke A. (Kortenhoef) is ernstig ziek, maar 

mag momenteel genieten van een periode die 

goed gaat. Daarvoor zijn wij met haar 

dankbaar. 

Douwe van E. (Kortenhoef) werd opgenomen 

met hartklachten. Na een behandeling 

ontstonden er enkele zeer kritieke momenten 

waar Douwe gelukkig doorheen gekomen is. 

Inmiddels is hij nogmaals geopereerd in het 

AMC in Amsterdam, met succes. Daar zijn 

Douwe en Anneke en de kinderen en 

kleinkinderen intens dankbaar voor. 

Nel van L. (Kortenhoef) is vorige week 

geopereerd en kreeg een nieuwe knie. Het 

revalideren is begonnen, het gaat goed. 

 

Jubileum 

 
Karel en Marijke van D. (’s-Graveland) zijn op 8 
december 50 jaar getrouwd. Van harte 
gefeliciteerd namens de gemeente! Gods 
zegen over jullie toekomst samen met de 
kinderen en kleinkinderen. 
 
Ds. G. J. van Meijeren 
 
 

Vanuit de Kerkenraad 

Eredienst 
Op zondagmorgen zijn de deuren al vroeg 
open, luidt de kerkklok met als doel het 
oproepen tot het gaan naar dé kerken en 
beginnen wij de eredienst om 10.00h. Weet u 
welkom in onze gemeente waarin we dankbaar 
en blij zijn dat we in vrijheid met elkaar de 
erediensten mogen beleven. We luisteren naar 
wat Onze Vader ons zeggen wil en zingen tot 
Zijn eer.  
Fijn ook dat we na de eredienst met elkaar 
koffie, thee en limonade kunnen drinken en 
met elkaar als zusters en broeders verbonden 
zijn in Hem, onze Vader. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
Afscheidsdienst 
Op zondag 27 november jl. ging dominee Geert 
van Meijeren ons voor de laatste keer voor als 
onze gemeentepredikant. Na de verkondiging 
werd het formulier ‘Orde voor het afscheid van 
een dienaar des Woords’ voorgelezen, waarin 
we onze predikant laten gaan en dankzeggen 
voor de overtuiging, de inzet en de liefde, 
waarmee Geert het dienstwerk in Christus’ 
kerk heeft vervuld. 
Aan het einde van de dienst werd Geert 
toegesproken en zongen we tot slot Psalm 72: 
vers 6 Bloeie zijn naam in alle streken, zolang 
de zon verrijst. En vers 7. Laat ons de grote 
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naam bezingen van Hem die Israël leidt, want 
Hij alleen doet grote dingen, zijn roem 
vervull’de tijd. Looft God de Heer, Hij 
openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn 
heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft 
de Heer. 
  
Beroepingswerk 
Er zijn inmiddels de benodigde procedures 
opgestart. Als consulent voor het begeleiden 
van het beroepingswerk zal ds. E.J. van Katwijk 
aantreden.  
We mogen ons ook verblijden met de komst 
van ds. A. van Duinen als bijstand in het 
pastoraat, te starten in de tweede week van 
januari, voor 12 uur per week. Geregeld zal ds. 
van Duinen voorgaan in de eredienst. 
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte van 
verdere stappen in het beroepingswerk en 
betrekken u hierin. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Op dinsdagavond 13 december a.s. is er extra 
kerkenraadsvergadering, in deze vergadering 
ligt de focus vooral op het beroepingswerk. 
Voor degene(n) die dit is opgevallen, het klopt, 
in deze drukke periode houden we elke maand 
kerkenraadsvergadering. Wanneer u iets zou 
willen inbrengen of bespreken, bent u van 
harte welkom en kunt u hiervoor het best 
contact opnemen met de scriba, of iemand van 
de kerkenraad, schrijven kan natuurlijk ook. 
Uw inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk 
behandeld, op later moment besproken en bij 
u op teruggekomen. 
 
Oog en oor voor elkaar 
In deze vreemde periode zonder eigen 
predikant hebben wij elkaar misschien nog wel 
meer nodig dan normaal. Blijf de erediensten 
bezoeken en laten we elkaar in de gaten 
houden. En wanneer u iemand mist die 
wekelijks in de kerk naast u zit, als u ziet dat 
het iemand niet goed gaat, als u weet dat een 
mede-gemeentelid in het ziekenhuis ligt, laat 
het ons weten. We willen toch allemaal dat het 
goed gaat met de mensen om ons heen? 
 
Gemeentebrief 

Regelmatig versturen wij een gemeentebrief 
om u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u 
deze gemeentebrief om welke reden dan ook 
(nog) niet ontvangen en wilt u deze ook 
krijgen, laat dit ons weten of bel 
ondergetekende, bereikbaar op 06-45412100 
of per e-mail bert@betes.nl , dan zorgen wij 
ervoor dat ook u voortaan geïnformeerd bent. 
 
Wij vragen u de handen te vouwen voor de 
Hervormde Gemeente van ’s-Graveland in het 
besef dat we deel uitmaken van Zijn gemeente 
en Zijn kerk en vertrouwen dat Zijn handen 
nooit loslaten het werk dat Hij begon. 
Ik wens u namens de kerkenraad Gods 
onmisbare zegen en nabijheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert ter S. 
 
 

De Wel- en Weeapp 

 
Sinds enige tijd is er een app om wel en om 
wee met elkaar te delen. Het is een mooi 
middel om hele korte lijntjes van meeleven 
met elkaar te hebben. 
Heeft u hier ook belangstelling voor? Meld u 
dan aan! Mail naar  
scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl  
of bel/app naar 06 538 06537 
 
 

Diaconie 

  
Afgelopen periode zijn de uitnodigingen voor 
de kerstviering verstuurd, deze vindt plaats DV 
woensdag 14 december as. Wilt u zich nog 
opgeven dan kan dat t/m 7 december, 
contactgegevens vindt u onderaan dit bericht. 
Op 24 december collecteren we nog een 
laatste x voor st. Kinderen van de voedselbank, 
het jaardoel van 2022. Tot nu toe is er €759,07 
opgehaald en de eindstand zullen we in de 
KSSK van januari 2023 bekendmaken. Ook voor 
2023 willen we weer een jaardoel benoemen 
en mocht u een mooie suggestie hebben, liefst 

mailto:bert@betes.nl
mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl
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lokaal of met een lokale connectie, dan horen 
we dat graag. 
Ook dit jaar doen we weer mee met de 
Kerstactie Wijdemeren. Een mooie actie voor 
de minima van Wijdemeren, dit jaar 
georganiseerd door onze collega`s van 
Loosdrecht.  We hopen ook dit jaar weer veel 
mensen blij te maken met een cadeau-pas naar 
keuze, goed te gebruiken in de kerstperiode. 
Op 11 december willen we voor deze actie 
collecteren en we hopen dat de passen nog 
ruim voor de kerst uitgedeeld kunnen worden. 
Op 18 december wordt er gecollecteerd voor 
st. Schulphulpmaatje. Alles wat 
SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om 
mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig 
te bereiken en hulp te bieden via internet en 
met getrainde vrijwilligers, die deskundig en 
op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een 
schuldenvrij leven. Begeleiding in 
gedragsverandering en financiële 
zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Alle 
goede doelen van harte aanbevolen! 
 
Hieronder nog de mooie opbrengsten van de 
afgelopen periode: 
 
week 44 € 108,10 diaconie 
week 45 € 245,45 diaconie 
week 46 € 96,50 diaconie 
week 47 € 354,70 Voedselbank 
week 48 € 146,91 diaconie 
 
Ook ontvingen we nog €230,00 aan giften 
bestemd voor ons jeugdwerk en €380,00 
bestemd voor diaconaal werk.  
 
Hartelijk dank voor al uw gaven! 
Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05 
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland 
 
Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57 
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland 
 
Met een groet namens de diaconie, 
Iris A. 
diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl 
 
 

 
 
 

Hulp 

In opdracht van onze Heer wil de diaconie 
zorgdragen voor de behoeftigen in en rondom 
de gemeente.  
In deze tijd waarin het voor sommigen moeilijk 
is om rond te komen kunnen wij hulp bieden. 
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp 
nodig heeft? 
U kunt bij ons aankloppen voor hulp. Weest u 
ervan verzekerd dat wij alles discreet zullen 
behandelen. 
Namens de diaconie met vriendelijke groet, 
Daniëlle N. 
06-49862557 
 
 

College van Kerkrentmeesters 

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 
In januari doet onze gemeente mee aan de 
Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om een 
financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 
2023 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we samen kerk-zijn en naar 
elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen 
die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun 
leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. De 
financiële bijdrage van onze leden is 
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar 
dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een 
bijdrage vragen. 
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom 
een brief met het verzoek om bij te dragen. We 
hopen dat we weer op u mogen rekenen! 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde 
blijven voor al haar leden en plannen maken 
voor de toekomst.  

mailto:diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl
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Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op 
naar de kerk van morgen! 
 
 
 
*Collectes t/m 27 november 2022: 
In de kerk ontvangen: CvKrm 609,65,-- + IPP 
225,85  = 835,50 waarvan € 317,75,-- aan 
collectebonnen. 
Per bank ontvangen: CvKrm 154 + IPP 107 = 
261,-- 
Totaal ontvangen € 1.096,50.  
Daarbij nog de collecte voor de Najaarszending 
van zondag 6 november, die bedroeg € 101,05. 
 
Dank voor uw bijdragen,  
Het College van Kerkrentmeesters 
 
 

Voorgangers 

 
De kerkenraad heeft besloten dat het mogelijk 
is om af en toe een voorganger uit te nodigen 
die niet tot de Protestantse Kerk in Nederland 
behoort. De Protestantse Kerk in Nederland 
kent afspraken met andere kerkverbanden 
waardoor het mogelijk is elkaars kansel open 
te stellen voor predikanten buiten het eigen 
kerkverband.  
Het lijkt ons goed om die mogelijkheid in onze 
gemeente ook zo nu en dan toe te staan. En 
dan gaat het ons in het bijzonder om 
predikanten uit de buurt. Het is goed als 
christenen die bij elkaar wonen, elkaar kennen 
en opzoeken en bemoedigen. Waarom een 
predikant uit Lutjebroek laten komen, terwijl 
er dichtbij een goede predikant uit een ander 
kerkverband is? Op veel plekken in het land is 
dit gebruik in meer of mindere mate gewoon. 
Bijvoorbeeld in Breukelen heeft de Hervormde 
Pieterskerk een levendige en vruchtbare band 
met de plaatselijke Nederlands 
Gereformeerde kerk. Een dergelijke intensieve 
samenwerking is voor ons niet aan de orde, 
maar het af en toe uitnodigen van een 
voorganger uit een ander kerkverband uit de 
buurt is wel een mogelijkheid. En waarom ook 

niet? Christus is breder dan ons kerkverband. 
Hierdoor leren wij over kerkmuren heen te 
kijken en wordt de band met broeders en 
zusters versterkt.  
 
Wel zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan en 
hebben wij een aantal voorwaarden. 
- De predikant is een bevoegd en in het ambt 
bevestigd predikant in het eigen kerkverband. 
- Het gaat om predikanten uit de buurt. Dit om 
de onderlinge band als christenen in onze 
eigen omgeving te versterken. U kunt dan 
bijvoorbeeld denken aan de voorganger van de 
Nederlands Gereformeerde kerk in 
Loosdrecht, of CGk/GKv uit Hilversum. 
- Het gaat om predikanten die bij ons passen. 
En daarmee wordt in eerste instantie bedoeld 
predikanten uit kerkverbanden die zich 
herkennen in de (Hervormd) Gereformeerde 
traditie met haar belijdenissen. 
 
Omdat het rooster voor predikanten ver van 
tevoren wordt gemaakt, zal het even duren 
voordat u hiervan iets merkt.  Ook zal het naar 
alle waarschijnlijkheid slechts af en toe 
voorkomen en komen veruit de meeste 
predikanten uit ons eigen kerkverband. 
De kerkenraad is ten alle tijde 
verantwoordelijk voor het uitnodigen van de 
predikanten, en u kunt haar daarop 
aanspreken. 
 

Samenvatting van de 
kerkenraadsvergadering op 8 november 

 
- De vergadering wordt geopend met gebed, 
waarin genoemd de dankbaarheid voor de 
jaren met Geert als voorganger van onze 
gemeente. 
Inbreng: Geert. Waarom houd ik van de kerk? 
Omdat de trouw van de Heer zich welft over 
wie Hem vrezen. In Psalm 103 verwoord. Er is 
liefde voor kathedralen, die zich welven over 
mensen en waarin al eeuwen de traditie van 
verkondiging gemeentes draagt en voedt, ook 
nu! Kerkmuziek vult alle ruimtes van de 
kathedraal.  
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We luisteren naar ‘Bring us o Lord’ van William 
Harris 
Tot slot leest Geert een stukje van Tish Warren 
 
- Bezinning 
Onderwerp: Geert leest uit een boek van ds. 
Margriet van der Kooy. Wat doet de predikant: 
steeds vertellen dat er een herder is. Proberen 
de gemeente tot bloei te brengen. Het grote 
verhaal van God verbinden aan het kleine 
verhaal van mensen. 
 
- KRM 
Indien we bij de huidige energieaanbieder 
blijven, stijgen de jaarlijkse kosten van ruim 
6.000 euro naar 20.000 euro. Echter kunnen 
we overstappen naar een andere aanbieder 
(Energie voor Kerken) en stijgen de kosten nu 
naar zo’n 14.000 euro. Een minder hoge 
stijging van kosten, maar nog steeds fors. Gaat 
om groene energie, zoals dit nu ook het geval 
is. 
De begroting 2023 wordt voorlopig 
vastgesteld, ligt een week ter inzage en komt 
in samenvatting op de website van de kerk. Dit 
wordt zondag 13.11 afgekondigd  
 
- Jeugd en Jongeren 
Jeugd alpha loopt goed. Er volgt nog laatste 
overleg met de leiding, ook om te borgen als 
Geert weg is. 
 
We gaan na of er gemeenteleden catechisatie 
willen geven. 
Geert geeft op 21 nov. de laatste keer 
catechisatie, wil met de catechisanten een 
frietje eten. 
Dan ligt de catechisatie stil- voorstel is om rond 
de kerst wel iets met de groep te organiseren. 
Dan weer frisse start proberen in januari 
 
Platform Jeugd en Jongeren: Yvar zal plek van 
Geert overnemen en vraagt nog iemand ter 
versterking. 
 
PAUZE 
Bert spreekt (gedeeltelijk op rijm) Geert toe 
om hem te bedanken en tot slot wordt er 

gebeden, voor Geert en gezin, voor 
Vlaardingen en voor onze gemeente. 
Dan: ontvangt Geert een bos bloemen en 
wordt er getrakteerd op gebak. 
Geert verlaat de vergadering. 
 
Moderamen 
- De diaconie zal nagaan wie vanuit hun college 
het moderamen kan versterken. 
 
- Wij zijn blij dat ds. A. van Duinen uit Oud-
Loosdrecht ervoor open staat om Bijstand in 
het Pastoraat te worden. 
De scriba en de voorzitter gaan hierover met 
hem in gesprek. 
 
- Over het profiel van de nieuwe voorganger 
werd nauwelijks wat ingebracht op de 
gemeenteavond, waarschijnlijk was de 
bedoeling om hierover wat op het bord te 
schrijven niet goed uitgelegd. De dominee zal 
niet alles kunnen- we moeten proberen een 
goed profiel te schetsen. Welke taak is echt 
belangrijk voor de nieuwe voorganger?  
Crisispastoraat! 
Daarnaast: catechisatie geven = jeugd 
ontmoeten.  
Misschien geen kringen- dit kan een groep zelf 
organiseren 
Over de samenstelling van de 
Beroepingscommissie:  
Vanuit k.raad =Iris Jacqueline en Marjan- 
Vanuit de gemeente zullen nog 3 leden 
gevraagd worden. 
Eerstvolgende vergadering zal met consulent 
ds. E. J. van Katwijk zijn, hij begeleidt alleen het 
beroepingsproces. 
 
- Plaatselijke Regeling 
We nemen, aan de hand van vragen op de 
gemeenteavond, nog eens de Plaatselijke 
Regeling door,en besluiten dat de Regeling zo 
zonder aanpassingen vastgesteld kan worden. 
De aanvrager krijgt bericht. De Plaatstelijk 
Regeling is vastgesteld. 
 
- Voor de afscheidsdienst op 27 november zijn 
diverse uitnodigingen verzonden. 
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- Wij gaan na of een gastheer/vrouw bij de 
eredienst te organiseren is. Bij bijzondere 
diensten (zoals op 27 november) zullen we de 
jeugd vragen de liturgie en weekbrief uit te 
delen.  
 
Diaconie 
- Begroting 2023 wordt voorlopig vastgesteld. 
Ligt een week ter inzage en komt in 
samenvatting op de website van de kerk. Dit 
wordt zondag 13.11 afgekondigd.  
 
- Vraag: hoe vinden wij behoeftigen in onze 
kerkgemeente?  
Er zal een voorzichtige oproep in de KSSK 
komen, met genoemd de geheimhouding. 
De diaconie ondersteunt ook personen buiten 
onze kerk. 
 
Rondvraag 
- Dit jaar werd het zingen van ‘Een vaste 
burcht’ ivm de Hervormingsdag op 31 oktober, 
gemist. De scriba zal dit tijdig overleggen met 
voorgangers de volgende jaren. 
 
- Er is online een cursus te volgen van de 
Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer. Het 
onderwerp is Samenwerking tussen 
gemeentes. De datum wordt doorgegeven. 
 
- In januari wil het college van KRM de 
procedure opstarten om een nieuwe 
kerkrentmeester aan te trekken. De scriba zal 
dit uitwerken. 
Heel mooi dat Alwin N. het college wil 
ondersteunen met praktische zaken. 
Bij de start actie Kerkbalans 2023 wil het 
college een lunch organiseren. 
 
- Het lukte thuis niet om met de QRcode te 
werken van de KRM 
De code wordt á 6 weken aangepast. 
Waarschijnlijk is het net een keer niet goed 
gegaan. 
 
- De piano is onder de preekstoel gezet- dit lijkt 
een betere plek. 
 

- Fijn dat Dirk D. bereid is gevonden bij de 
moneymakers aan te sluiten. 
Voor nu lijkt de naam moneymakers beter uit 
te spreken dan geldwervingscommissie…. 
 
Vergadering 
Steeds 2de dinsdag van de maand. De extra 
vergadering zal hoofdzakelijk over het 
beroepingswerk gaan. 
Gepland 13 december+consulent = extra 
vergadering. moderamen 29 november 
 
De vergadering wordt gesloten. 
 

Uitnodiging Kinderkerstfeest 

 
Op Tweede Kerstdag, 26 december, vieren we 
weer het Kinderkerstfeest! 
 
Na de dienst drinken we eerst gezellig koffie, 
thee en limonade, en om ongeveer 11.30 uur 
starten we met het Kinderkerstfeest. Het 
belooft weer een mooie dienst te worden. Met 
mooie liedjes, een kerstverhaal en voor een 
aantal kinderen het afscheid van de 
kindernevendienst. We hopen dat u/jij er ook 
bij bent! 
 
Hartelijke groet, 
 
Leiding en kinderen van de Kindernevendienst 
 
 

Kerstproject kindernevendienst:  

Het gaat goedkomen!  

 
Op zondag 27 november, 1e advent, zijn wij 
gestart met het kerstproject van de 
kindernevendienst. Iedere week zullen we 
tijdens de dienst laten zien waar we mee bezig 
zijn. Via de KSSK informeren wij u alvast over 
het thema en de invulling per week. De eerste 
zondagen zijn al geweest als u dit leest, maar 
we hebben alle data toch maar even laten 
staan voor als u nog even terug wilt lezen.  
Gaat u/ga jij met ons mee op weg naar kerst? 
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We volgen de komende weken Lucas 1 en 2, 
hier wordt steeds Gods liefde genoemd. 
Daarmee zijn we direct bij de kern van het 
Kerstevangelie. De reden waarom God de 
Vader zijn Zoon naar de aarde stuurde is liefde. 
Liefde voor zijn schepping, liefde dus voor ons, 
mensen. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, 
maar is en blijft een wonder.  
 
Door Lucas 1 en 2 te lezen in de Adventstijd 
worden wij bemoedigd door wat de 
hoofdrolspelers lang geleden hebben 
meegemaakt. Hun reactie van twijfel en geloof 
helpt ons in ons leven Gods liefde te zien. Ook 
vandaag is Gods liefde niet vanzelfsprekend, 
maar door Christus kennen we God zoals Hij is. 
Hij verlaat ons niet, maar houdt ons dwars 
door alles heen vast in de hoop dat wij Hem 
onze liefde zullen bewijzen.  
 
Zondag 27 november: Lucas 1:5-25 Thema: 
Schrikken van Gods liefde  
Het leven van Zacharias kabbelt voort. Hij 
werkt als priester, krijg daarbij zelfs de eervolle 
opdracht het reukoffer te brengen. Dat 
Elisabet en hij geen kinderen hebben 
ontvangen is verdrietig, maar tegelijk geldt: 
het is niet anders. God schrikt Zacharias op uit 
dat leven. Hun gebed wordt verhoord en hun 
zoon zal Israël aankondigen dat de Messias 
komt. Zacharias schrikt en twijfelt: dit is 
onmogelijk, zo anders kan zijn leven niet 
worden. God zegt het door de profeten en zegt 
het hem door zijn engel. Toch kan Zacharias 
het niet geloven; Gods liefde is te groot. Dat hij 
moet zwijgen tot de geboorte van Johannes is 
een straf van God, maar meer nog: een 
belangrijke les.  
 
Zondag 4 december: Lucas 1:26-38 Thema: 
Verrast door Gods liefde  
In het Oude Testament wordt voortdurend de 
komst van de Messias aangekondigd. Hij zal 
zijn volk redden en verlossen. Iedere Israëliet 
kent deze woorden. Ze vormen de reden om in 
die God te geloven. Zoals Hij zijn volk eens uit 
het slavenhuis Egypte bevrijdde, zo zal Hij de 
zonde van de wereld wegvagen. Maria krijgt nu 
van Gabriël te horen dat God in haar leven laat 

gebeuren wat Hij heeft beloofd. Zij als 
eenvoudig, ongetrouwd meisje speelt de 
hoofdrol. Zij mag moeder worden van Jezus, 
Gods Zoon. Ook haar leven wordt radicaal 
anders dan zijzelf dacht. Bij haar zien we de 
verrassing: het is onmogelijk, maar heerlijk. 
Maria gelooft dat God vol liefde is, ook voor 
haar, en stelt zich beschikbaar aan haar Heer.  
 
Zondag 11 december: Lucas 1:39-56 Thema: 
Samen Gods liefde leren begrijpen  
Maria en Elisabet zijn beiden zwanger, 
wonderlijk en door Gods genade. De totale 
verandering van hun leven kunnen ze 
nauwelijks met hun omgeving delen. Waarom 
zwijgt Zacharias en is Elisabet na vele jaren 
zwanger? Over Maria, die ongetrouwd 
zwanger is, zou schande worden gesproken. Ze 
is het onderwerp van roddel. Daarom laat God 
hen elkaar ontmoeten. Ze kunnen met elkaar 
spreken over de komst van de Messias en de 
rol die zij beiden daarin mogen spelen. Ze 
kunnen hun vreugde en hun vragen delen. De 
schrik en verrassing worden samen verwerkt. 
Zo bemoedigen ze elkaar om gelovig de weg te 
gaan die God hen wijst.  
 
Zondag 18 december: Lucas 1:57-80 Thema: 
Johannes is een teken van Gods liefde De door 
God beloofde zoon van Zacharias en Elisabet 
wordt geboren. Wat Zacharias niet kon 
geloven, gebeurt. Johannes is het bewijs van 
Gods liefde voor hem, voor zijn gezin. Tegelijk 
mag Zacharias in Johannes Gods teken zien dat 
de beloofde Verlosser ook zal komen. De 
Messias is er nog niet, maar diens voorloper 
wel. Zacharias reageert ook nu. Hij erkent 
Johannes’ betekenis voor Gods werk. 
‘Johannes zal hij heten’, dat betekent: God is 
genadig. God doet wat Hij belooft.  
 
Zondag 25 december Thema: Jezus maakt 
alles goed  
God toont zijn liefde dagelijks aan mensen, 
vanaf dat de zon opgaat totdat de nacht invalt. 
Ook geeft de HEER zijn woord vol troost en 
aansporing. De geboorte van Jezus is echter de 
manier waarop God definitief zijn liefde voor 
mensen laat zien. God zelf herstelt zijn goede 
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schepping. Hij komt in Jezus Christus in ons 
midden. Hij wordt mens, kwetsbaar kind in 
Bethlehem, schijnbaar kansloos slachtoffer 
van de machtsgrillen van een romeins keizer. 
Maar ... het gaat goed komen. Op Kerstfeest is 
de Messias geboren. Nu gaat ons leven en de 
wereldgeschiedenis veranderen, voor ieder die 
in Christus wil geloven. Jammer genoeg is nog 
niet alles goed. Zonde en verdriet trekken een 
spoor van vernieling en machteloosheid, maar 
Gods liefde regeert. Door Jezus zegt de Vader: 
Ik hou van jullie. Als je naar het Kind in de 
kribbe kijkt, mag je dat zeker weten. 
 
 
 

Clubdata! Save the date 

Woensdagavondclub:  
7 december, 14 december, 11 januari, 25 
januari 
 
Vrijdagavondclub:  
9 december, 20 januari, 17 februari 
 
Youth Alpha:  
11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari  
 
 

Kerstzangdienst  

18 december met Immanuel én Edoza: Kerst 
komt! 
Op de laatste adventzondag is het heerlijk om 
zingend uit te zien op het Kerstfeest. In deze 
bijzondere zangdienst zullen in een ruim uur 
elf bekende advents- en kerstliederen 
voorbijkomen. 
Zeer bijzonder is dat aan deze avond twéé 
koren zullen meewerken, namelijk Edoza én 
Immanuel uit Hilversum. Ziet u het voor u – 
samen het “Ere zij God” zingen met bovenstem 
van meer dan 60 geoefende stemmen? Of het 
ingetogen “Stille nacht” meezingen in een 
prachtig arrangement? 
Beide koren staan onder leiding van David 
Niemeijer en virtuoos Louis van Oosterom zal 
zowel op orgel alsook op piano koor en 
samenzang begeleiden. 

Kortom, een vol uur met de mooiste liederen 
om samen te zingen en naar te luisteren. Een 
avond die u zeker niet mag missen. Wij treffen 
elkaar D.V. zondagavond 18 december om 
20.00 in de Hervormde kerk aan het 
Noordereinde 14 in ’s-Graveland. Wilt u de 
liturgie (ook in grootletter-versie beschikbaar) 
thuis ontvangen of vervoer naar de kerk 
wensen, neem dan even contact op met Yvar.  
(035-6564521). 
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Inspiration 

 
Wat hebben Deüs, Carla, Klaas, Henk, Joke, Arnold en Gerrie gemeen?  
Juist! Zij zingen bij Gospelkoor Inspiration!  
 
Het koor heeft hard gewerkt en de laatste weken nog enthousiaster dan anders want het kerstconcert 
'The Road to Bethlehem' komt eraan. 
En dat is een heel mooi stuk!! 
 
Op zaterdag 17 december om 20:00 uur treedt Inspiration op in de Bethlehemkerk aan de 
Diependaalselaan 263. 
Het koor o.l.v. Pim Philipse wordt begeleid door het 11-koppige orkest Vegas Strings en twee 
vertellers vertellen het kerstverhaal. 
 
Kaarten kosten € 10,-- per stuk en kunnen vooraf bij ons gekocht worden maar zijn ook aan de deur 
van de kerk te koop. 
Wij kijken uit naar uw komst!  
 
Groeten van Deüs, Carla, Klaas, Henk, Joke, Arnold en Gerrie. 
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